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Het nieuwe seizoen is weer begonnen en u vindt weer een nieuwsbrief in de 

bus/mailbox. Afgelopen tijd werd er door de medewerkers van de BGH hard gewerkt 

aan nieuwe activiteiten. Zo zijn de vrijwilligers van het scholenproject in overleg met 

het Bureau Discriminatiezaken aan het kijken naar een samenwerking, wordt er 

gekeken naar de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en wordt er 

nagedacht over het leveren van een bijdrage te lever aan de politieke discussie. 

Verder wordt er gekeken naar hoe we de doelgroep beter kunnen informeren. Een 

optie zou kunnen zijn om volgend jaar te stoppen met de Nieuwsbrief en ons meer 

gaan richten op Twitter en Facebook. Natuurlijk kunt u op 

www.gehandiaptenhaarlemmermeer.nl al onze activiteiten blijven volgen.    

 

ICT4HANDICAP 

Op dinsdag 26 september heeft ICT4HANDICAP haar onderzoek naar de 

klantvriendelijkheid en bruikbaarheid van de website van de Gemeente 

Haarlemmermeer voor ouderen en mensen met een beperking gepresenteerd. De 

testgroep bestond uit mensen van de BGH, mensen van het Werkcentrum Aalsmeer 

en een aantal mensen van 70+. Bij de test is onder andere gelet op begrijpelijk 

taalgebruik en vindbaarheid van onderwerpen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de site www.haarlemmermeer.nl  positief werd 

beoordeeld. Wel staan in het eindrapport aanbevelingen om de bezoekbaarheid  en 

bruikbaarheid te verbeteren. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van 

ICT4HANDICAP  https://www.ict4handicap.org/. 

 

JenSBeenhakker. 

JenSBeenhakker is de leverancier van de hulpmiddelen die in de Haarlemmermeer 

worden verstrekt. Wij zijn erg benieuwd hoe uw ervaringen zijn met de service en de 

snelheid waarmee uw probleem, uw vraag of uw reparatie is afgehandeld. Zou u zo 
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vriendelijk willen zijn uw ervaringen met ons te delen? Stuur u mail naar 

info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl.  Mocht er veel  onvrede zijn, dan is dat voor 

ons een goede reden om met hen in gesprek te gaan. 

Klachten buitenruimte 

Het schouwen van de openbare buitenruimte is een van de activiteiten die de BGH al 

jaren doet. Helaas kunnen wij niet overal tegelijk zijn en zijn wij ook afhankelijk van 

tips. Veel bewoners weten het meldingsformulier op de website van de gemeente te 

vinden. www.haarlemmermeer.nl.  Prima. Komt u er niet uit maar heeft u wel een 

klacht? Laat het ons weten. Speciaal voor mensen met een beperking houden wij 

ons bezig met het melden van obstakels. 

 

Evenementen. 

Afgelopen zomer waren er weer verschillende evenementen in de Haarlemmermeer 

waar vrijwilligers van de BGH geschouwd hebben. Bij een schouw wordt erop gelet  

of een evenement goed bezocht kan worden door mensen met een beperking. Er 

wordt bijvoorbeeld gelet op de aanwezigheid van een invalidetoilet.  De schouw 

wordt soms samen met de ambtenaar van de afdeling Vergunning en Handhaving 

van de gemeente uitgevoerd. Onze bevindingen worden genoteerd en meegenomen 

in de evaluatie met de organisator van het evenement. Mocht bij de schouw geen 

ambtenaar aanwezig zijn, dan rapporteren wij onze ervaringen in een verslag aan de 

ambtenaar en/of organisatie. Grote evenementen waar we dit jaar hebben  

geschouwd zijn: Keltfest festival (Vijfhuizen), Concours Hippique Hoofddorp 2018, 

korte baanwedstrijden (Hoofddorp), Camnping Klein Nieuw Vennep en Mystryland 

(Hoofddorp). 

Colofon: 

Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer, Dr. Van Dorstenstraat 1, 3232JR Hoofddorp 

www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl  E-mail info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl. 
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